ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 26. februára 2015
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik
Mgr. Romana Dalošová
Anna Magalová
Ing. Július Šmýkal

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucie Duračková – obecná kontrolórka
Jarmila Chnápková - zapisovateľka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh zmluvy na odkúpenie pozemku
Zberný dvor
Zásady odmeňovania poslancov
Pripravované významné podujatia v obci
Pridelenie nájomného bytu
Rôzne
Záver

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. Starosta obce
konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ
uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Ing. Jána Baracku a Annu Magalovú. O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
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Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce p. Dušan Daloš.
Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Návrh zmluvy na odkúpenie pozemku
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Návrh zmluvy na odkúpenie
pozemku od p. Štefana Hochela tvorí prílohu zápisnice. Poslanci a starosta sa zišli s pánom
Štefanom Hochelom na rokovaní dňa 5. februára 2015, kde uviedol pán Hochel svoje návrhy
k odpredaju pozemku a poslanci predniesli svoje pripomienky a návrhy k predloženej zmluve.
Na základe spoločných rokovaní vzišlo k vzájomnej dohode, kde predmetom kúpnej zmluvy
bude pozemok p. č. 70/3 vedený v katastri nehnuteľností Rakovice ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 1621 m2 za cenu 10,00 eur za 1 m2, čo činí spolu 16.210,00 eur.
Bude vyhotovená kúpna zmluva, ktorej náklady na zápis do katastra nehnuteľností bude
znášať kupujúci. Starosta dal o návrhu zmluvy hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
kúpu pozemku p. č. 70/3 vedenom v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria
o veľkosti 1621 m2 od p. Štefana Hochela, Borovce č. 295, za cenu 10,00 eur za 1 m 2, spolu
vo výške 16.210,00 eur, za účelom vybudovanie zberného dvora v obci Rakovice.
Bod 4. Zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov, že obec mala vypracovaný projekt pre vybudovanie
zberného dvora v areáli firmy J.M.L.I. s.r.o. Rakovice na prenajatom pozemku od firmy
J.M.L.I. s.r.o. Rakovice. Teraz sme však odsúhlasili odkúpenie pozemku bývalého parkoviska
nákladnej kamiónovej dopravy, ktorý sa nachádza vedľa nových bytoviek v obci a ktorý je
viac ako vhodný na vybudovanie zberného dvora. Ak by sa nám do 5 rokov nepodarilo na
tomto pozemku vybudovať zberný dvor, pán Štefan Hochel odkúpi od obce uvedený pozemok
naspäť za tú istú sumu. Starosta a poslanci navštívili Obec Kátlovce, ktorá má v obci
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vybudovaný zberný dvor taktiež z dotačných fondov EÚ, z ktorých chce aj naša obec
budovať zberný dvor. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol, aby sme dali prepracovať projekt
vybudovania zberného dvora na podmienky na parcelu č. 70/3, ktorú budeme v blízkej dobe
vlastniť. Starosta má ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Pán Hochel vlastní
a aj predáva pozemok ako fyzická osoba. Obec dá vypracovať projektovú dokumentáciu pre
výstavbu zberného dvora. Pri výzve na poskytnutie finančných prostriedkov z európskych
zdrojov na vybudovanie zberného dvora obec podá žiadosť. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol,
schváliť výstavbu zberného dvora na pozemku p. č. 70/3 a následne zadať požiadavku na
vypracovanie projektovej dokumentácie na konkrétne podmienky. Poslanec Ing. Baracka
navrhol, aby bolo možné pripomienkovať projektovú dokumentáciu počas jej vypracovávania,
prípadne ju konzultovať s projekčnou organizáciou. Starosta dal o návrhu Ing. Šmýkala
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
výstavbu zberného dvora na pozemku v k. ú. Rakovice p. č. 70/3 a vypracovanie projektovej
dokumentácie pre výstavbu zberného dvora.
Bod 5. Zásady odmeňovania poslancov
5.1.
Starosta obce oznámil poslancov s tým, že dňa 28.5.2010 boli Obecným zastupiteľstvom
v Rakoviciach schválené zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obce Rakovice,
ktoré sú účinné od 1.6.2010. Novozvolený poslanec Ing. Baracka navrhuje, aby sa do týchto
zásad zapracovala aj možnosť vykonávania funkcie poslanca a člena komisie bez nároku na
odmenu. Návrh na nové znenie zásad bol na rokovanie obecného zastupiteľstva predložený
s tým, aby boli nové zásady platné od 1.3.2015. Kontrolórka obce ani poslanci nemali
k uvedenému návrhu zásad pripomienky, starosta dal o návrhu Ing. Baracku na schválenie
zásad odmeňovania poslancov hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obce Rakovice s účinnosťou od
01.03.2015.
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5.2.
Ing. Ján Baracka doručil dňa 26.2.2015 na Obecný úrad Rakovice žiadosť, v ktorej sa vzdáva
odmeny za výkon funkcie poslanca a funkcie predsedu komisie životného prostredia
a verejného poriadku od 01.03.2015. Ing. Šmýkal povedal, že ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa
poslanec Ing. Baracka vzdal nároku na odmenu, môže na Obecný úrad Rakovice oznámiť
zmenu termínu vyplácania odmien. Navrhol preto vziať na vedomie rozhodnutie poslanca Ing.
Baracku, že bude svoj mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach a predsedu
komisie Obce Rakovice vykonávať bez nároku na odmenu. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 1 (Ing. Ján Baracka)
U z n e s e n i e č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
že poslanec Ing. Ján Baracka bude vykonávať funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva
v Rakoviciach a funkciu predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku Obce
Rakovice bez nároku na odmenu v čase od 01.03.2015 až do odvolania.
Bod 6. Pripravované významné podujatia v obci
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na minulom rokovaní OZ sme schválili, že
v obci sa uskutočnia oslavy 10. výročia vysviacky kostola a 170. výročie otvorenia pošty
v Rakoviciach. Na spoločnom rokovaní sa stretli starosta obce, predseda komisie školstva
a kultúry Mgr. Romana Dalošová, predsedkyňa Jednoty dôchodcov v Rakoviciach p. Mária
Šintálová, pán farár Mgr. Karol Schonwiesner, pán Ing. Marcel Pilka, Ing. Július Šmýkal,
predseda DHZ p. Ján Hevier.
Na rokovaní vzišli návrhy na priebeh osláv, v sobotu 4. júla sa uskutoční slávnostná svätá
omša pri príležitosti 170. výročia otvorenia pošty, kde by bola posvätená pečiatka vyhotovená
pri tejto príležitosti, po omši by sa oslavy presunuli pred budovu bývalej pošty, kde by
pokračovali oslavy príhovormi starostu obce, p. Marcela Pilku, prípadne iných pozvaných
hostí, ktorý by občanom priblížil históriu pošty v Rakoviciach. Poslankyňa Mgr. Dalošová
navrhla vydať pri tejto príležitosti informačný bulletin. Možno by bolo vhodné dať urobiť ako
upomienkový darček šálku s vyobrazením erbu obce a pečiatky, ktorá bude pri tejto
príležitosti vydaná. Pozvaní hostia by sa mohli stretnúť na spoločnom obede buď v materskej
škole alebo na strednej škole. V nedeľu 5. júla 2015 sa uskutoční slávnostná svätá omša pri
príležitosti osláv 10. výročia vysviacky kostola. Pripomenuli by sme si začiatky výstavby
kostola, jeho fungovanie počas 10 rokov. Pozvaní by boli aj farári, ktorí tu boli počas tohto
obdobia, zaznel tu aj návrh, aby sme pozvali p. Petra Dubovského, ktorý je rektorom vo
Vatikáne – menovca nášho zosnulého biskupa Petra Dubovského SJ, ktorý sa najviac zaslúžil
o výstavbu nášho kostola. Navrhnutý bol upomienkový darček pre pozvaných vo forme do
skla vypálenej 3 D siluety Kostola sv. Cyrila a Metoda.
Starosta ďalej oboznámil poslancov s tým, že na našej kolkárni sa uskutočnia v dňoch 25. –
31. mája 2015 majstrovstvá sveta zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch. Vyberalo sa zo
7 kolkární zo Slovenska. Tieto majstrovstvá poriada Slovenská asociácia zrakovo
postihnutých športovcov so sídlom v Banskej Bystrici. Tejto udalosti by sa malo zúčastniť
okolo 150 športovcov, ich asistentov a realizačného štábu. Stále prebiehajú rokovania
o organizačných podmienkach podujatia. Zúčastnení by mali byť ubytovaní aj v strednej
odbornej škole, v hoteloch v Piešťanoch. Nad majstrovstvami pravdepodobne prevezme
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patronát premiér SR alebo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na
slávnostnom otvorení kultúrny program zabezpečí ľudová hudba podľa výberu, prizvaná bude
internetová televízia a pripravia sa okolité priestory kolkárne pre toto podujatie, stan,
priestory pre občerstvenie a WC. Do kolkárne je potrebné zakúpiť nové koly a gule, čo by sa
však malo vyriešiť sponzorsky. Takáto akcia je propagáciou nielen športu, ale hlavne obce.
Musíme zabezpečiť prezentáciu obce, zabezpečiť upomienkové predmety, ktoré by sa mohli
pozvaným hosťom darovať, prípadne aby si mohli nejaké upomienkové predmety aj zakúpiť.
O nových informáciách bude starosta obce poslancov oboznamovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o pripravovaných akciách: oslavách 10. výročia vysviacky kostola
sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach, oslavách 170. výročia otvorenia pošty v Rakoviciach
a Majstrovstiev sveta zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch.
Bod 7. Pridelenie nájomného bytu
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že sa nám k 15.3.2015 uvoľňuje jeden nájomný byt
v bytovke č. 210. Máme podaných viacero žiadostí na byt. Dňa 24.2.2015 zasadala komisia
na posudzovanie žiadostí na prideľovanie nájomných bytov. Ing. Šmýkal ako predseda
komisie tlmočil poslancom, že bolo náročné prideliť byt. Nakoniec sa komisia dohodla
a podávajú návrh na pridelenie bytu žiadateľke Lucii Knoblochovej. Starosta dal hlasovať
o návrhu odporučenia komisie prideliť byt Lucii Knoblochovej.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 6 v bytovom dome s. č. 210 Lucii Knoblochovej, Rakovice č.
181 odo dňa 15.03.2015.
Bod 8. Rôzne
8.1.
Starosta obce predložil poslancom návrh Advokátskej kancelácie Doc. JUDr. Štefana Kočana,
PhD. na poskytovanie právnych služieb, ktorá bola predložená obciam združených
v Mikroregióne nad Holeškou. Paušálna mesačná cenová ponuka je 50,00 eur pre obec,
v ktorej sú zahrnuté všetky právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, daňového,
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pracovného, trestného práva. Tiež je tu zahrnuté zastupovanie obce pred orgánmi
činnými v trestnom konaní, pred súdmi SR, spracovanie zmlúv. Obec obdržala ešte 2 ponuky
na právne poradenstvo, ktoré ponúkajú poskytovanie právneho poradenstva v objeme 24
hodín ročne za rovnaký mesačný paušál 114,00 eur bez DPH, mesačne 2 hodiny, avšak
nevyčerpané hodiny sa nepresúvajú do ďalšieho mesiaca. Poslanec Ing. Šmýkal povedal, že je
pre nás výhodnejšia ponuka Advokátskej kancelácie JUDr. Kočana a navrhol odsúhlasiť túto
ponuku. Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
poskytovanie právnych služieb Advokátskej kancelárie Doc. JUDr. Štefana Kočana, PhD.,
Nitrianska 5, Piešťany, IČO: 42292301, pre Obec Rakovice od 01.04.2015.
8.2
Ministerstvo vnútra SR spustilo 1.2.2015 ostrú prevádzku Elektronického trhoviska, ktoré je
dostupné na adrese www.eks.sk. Je to plne elektronizovaný systém zadávania ponúk
a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Obce, ako
aj organizácie nimi zriadené sú povinné nakupovať cez elektronické trhovisko bežné tovary
a služby, ak hodnota tovaru a služieb presahuje 1.000,00 eur a dosahuje 207.000,00 eur.
Povinnosť nákupu na elektronickom trhovisku sa vzťahuje aj na bežne dostupné stavebné
práce v hodnote od 1.000,00 eur do 5,186.000,00 eur. Od spustenia ostrej prevádzky
elektronického trhoviska majú povinné subjekty na registráciu 1 mesiac. Povinnosť
nakupovať na elektronickom trhovisku vzniká od 1.3.2015. Obec Rakovice je už prihlásená,
čakáme už len na zaslanie identifikačných a autentifikačných údajov pre účely potvrdenia
registrácie na portáli Elektronického kontraktačného systému.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o povinností obcí nakupovať tovary, stavebné práce a služby cez
Elektronické trhovisko.
8.3.
Už na minulom zasadnutí OZ hovoril poslanec pri príležitosti rokovania o usporiadaní osláv
výročia vysviacky kostola a otvorenia pošty v Rakoviciach o tzv. „Rakovickom platidle“ –
pamätnej minci. K jeho zavedeniu ho inšpiroval úspech zavedenia Širockého Sokola v obci
Široké, kde vydali túto mincu ako pamätnú mincu a súčasne použiteľné platidlo v obci.
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Urobili už 2. razbu štandardných mincí a vydali sériu pozlátených aj strieborných
mincí. Tieto slúžia na reprezentačné účely a aj ako darčeky či zberateľské „mince“.
O používaní tohto platidla majú vydané VZN- ko. Do obehu by sme ich mohli zaviesť pri
príležitosti 10. výročia vysviacky kostola. Občania a hodári by si ich mohli zakúpiť počas
hodov, hosťom by sme ich mohli dať ako darček. Platilo by sa s nimi napr. už na hodoch za
občerstvenie. Ďalší spôsob ako ich dať do obehu je napr. namiesto poukážky pre deti
a dôchodcov pred Vianocami. Ing. Šmýkal prišiel s množstvom nápadov, kde by sa mohlo
platidlo používať a aj s návrhmi názvu platidla. Navrhol preto, aby sa aj ostatní poslanci
vyjadrili, či chceme do toho ísť, či sa majú podniknúť nejaké kroky k zavedeniu mince. Bolo
by potrebné navštíviť Obec Široké, spýtať sa starostu na zavedenie mince, pozrieť všeobecne
záväzné nariadenie, osloviť mincovňu v Kremnici a podobne. Starosta dal o návrhu Ing.
Šmýkala na schválenie zabezpečenia prípravných prác na výrobu pamätnej rakovickej mince
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zabezpečiť prípravné práce na výrobu pamätnej rakovickej mince.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan
Daloš program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Zápisnicu zapísala:

Ing. Ján Baracka

.............................................

Anna Magalová

..............................................

Jarmila Chnápková

.............................................

Dušan D a l o š
starosta obce

